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Model Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een
stembureau
De verkiezing van de leden van de provinciale staten van Gelderland
n maart 2023
Gemeente Wijchen
Kieskring Nijmegen

Waarom een corrigendum?
Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen
die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal
ziin o enomen.

Dil corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in de
gemeente Wijchen.

Kieskring Nijmegen.

Datum en tijdstip aanvang zitting:
Tïd

10\co

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

I Nummer stembureau 20)
ocate stemooreaul<S4cl
Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

• Het gemeentelijk stembureau heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil
aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het
stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het gemeentelijk stembureau heeft daarom de
stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie
van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
» Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.

• Het gemeentelijk stembureau heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere)
fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.
» Noteer de correctie(s in de biilate van dit corri endum.

De leden van het gemeentelijk stembureau die betrokken zijn bij het opstellen van dit
corrigendum, noteren hieronder hun naam. Ga vervolgens naar rubriek 4 vaar de
ondertekening.
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Naam voorzitter

Namen stembureauleden

co

Alle leden van het gemeentelijk stembureau die in rubriek 3 hun naam hebben genoteerd,
ondertekenen het corrigendum. Houd hierbij de volgorde aan van rubriek 3.

Dag Maand Jaar Tijd
Datum en I 6 0 3 16lotijdstip: 2023

Hanritkoninn unrzittor



Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal
uitgebrachtestemmen in het proces-verbaal van een stembureau
Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het
proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet
in te vullen.

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A,
Ben C.
Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het
proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft
u dus niet in te vullen.

Fantal geldige stempassen

3



antal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) s]

Aantal geldige kiezerspassen cl
aTotaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C =D,

Vul hieronder de correcte aantallen stembiljetten in bij E, F en G.
Noteer bij H het totaal aantal stembiljetten.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het
proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft
u dus niet in te vullen.

antal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

antal blanco stembiljetten

E

F

antal ongeldige stembiljetten

Totaal aantal getelde stemmen (E+ F + G = H

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat in rubriek 3.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het
proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft
u dus niet in te vullen.

Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1, onderdeel D) en het aantal
uitgebrachte stemmen
(rubriek 2, onderdeel HJ?

• NEE » Ga dan door naar rubriek 4.
• JA » Vul dan hieronder in hoeveel stembiljetten er meer en/ofminder zijn geteld.

r zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meer zijngeteld

r zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/ofper lijst in.
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Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het
proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft
u dus niet in te vullen.

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één,
twee of drie of vier.)

Lijst 1. VVD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/ofper lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het
proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet
in te vullen.
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aam kandidaat & aam kandidaat &
andidaatnummer kandidaatnummer

itjes, H.W.M. ringfeld, S.J.R. 26

asselo, B.B. 27

ruijn, J.J.M. rale, W.T.M.J. 28 «3
endriks, P.J. 29

lein Gunnewiek, I.T.F. 30

eurts, J. 31

estra, R.L.N. an Piggelen, L.S. 32

althoff, C.J.M. 33

an den Heuvel, K.C. ennink, A.H.M. 34

eutgens, M.M. an den Broek-Hanskamp, H. 35

e Bruin, A.W. 36

1 37

an den Tweel, G. hoonen, R.G.C.J. 38

paargaren, T.J. 39

an Erven, B.C. 1 oender, H.T.W. 40

iu, C. ummelink, R.G.M. 41

chaap, J.S. an Doremalen, N.H.A.F. 42

pronk, J.H. 43

ropman, M.J.M. iesen, C. 44

issers, J.S. abelis, M.P 45

ansma, E.W.E. 46

2 I Yassini, Z. 47

an Uffelen, E.J. 2 averkort, E.A. 48

rink, J.C.N. 2 49

ek, T.J. 2 arkink, J. 50

Lijst 5. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/ofper lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het
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proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet
in te vullen.

aam kandidaat & aam kandidaat &
andidaatnummer andidaatnummer

erris, P.G.J. 26

oasen, T.W.M.G.M. 27

aenen, J.W.B. onkrnan, M.M. 28

alavan, M. urgers, T.T.M. 29

poelstra, FA 30

ermooten, O.M. an Ooijen, E.M. 31

-Kum, M.A. 32

utteling, J.W.E. 33

ermeulen, J.P.M. oorland, M. 34

rink, B. 35

atzen, P.G.W. e Boer, C.E.M. 36

ichtenberg, J.W.M. 37

e Vries, M.A. 38

uppen, P.A.A.M. ijl, S.H. 39

aetsleer, J.R.D. 1 an Valburg, H.J. 40

rommenhoek, H.P. an Zomeren, J. 41

e Kleine, L.A. 1 tunnenberg, J.H.W.T. 42

enning de Vries, B.N. p de Weegh, M.G.G. 43

ultink-Brons, A. 1 44

rands, T. 2 45

ulay-Bouyakhrichan, L. e Jong-van Bortel, B.M.D. 46

chepers-Janssen, E.S.F. ulder. M.A. 47

eijers, J.P.M. 48

ieggers, G.A.J. 2 49

e Rijk, H.G.L. 2 50

----
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